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DOMICILIO SOCIAL: Dos de Mayo, 4. Valladolid.- Febrero-Marzo 1.975. 

SALUDO DEL NUEVO PRESIDENTE- 

Karaj gesamideanoj: Miaj unuaj vortoj kiel prezidanto estas sendi, 
unue al ĉiuj gegrupanoj, tutkoran esperantan saluton per ĉi tiu espe- 
ranta kontactilo. 

Debiéramos romper los clásicos moldes y que todo contacto futuro 
con vosotros fuese en nuestro querido idioma internacional, pero no 
es de momento todo lo fácil que ello parece, dada la diversidad de opi 

- niones respecto a esta idea; no obstante, podemos una vez más insistir 
en lograrlo con la colaboración de todos. 

Mi deseo no es ni nuevo ni único, pues está secundado por otros 
"samideanos", con los que, hace ya táhempo, venimos cambiando impresio- 
nes sobre lo mismo. 

Me gustaría, a través de estas líneas, exponer todos mis buenos de 
seos de no defraudaros en la confianza que habeis depositado en mí, al 
elegirme para este puesto de responsabilidad dentro de nuestro Grupo. 
Yo, de todo corazón, intentaré hacer todo cuanto esté dentro de mis po 
sibilidades para cumplir satisfactoriamente vuestras esperanzas y tra- 
bajar por nuestro Esperanto, entregándome a él, no creo que más, pues 
hasta ahora lo hice al máximo, pero sí intentar, si cabe, superarlo. 

Deseo también felicitar a los próximos, por mí conocidos, anterio- 
res presidentes, por su meritisima y positiva labor en sus puestos, a 

' los que debemos estas tan visibles mejoras realizadas en nuestro Grupo 
y que tanto dignifican a nuestro idioma. 

Nada más por hoy. Ponerme a vuestra entera disposición y rogaros 
que me presteis sincera colaboración, principalmente frecuentando más 
el Grupo, para mejor cumplimiento de mi nueva obligación contraida. 
Gracias. 

MAURO LOPEZ NALDA 

 



  

~a PAROLANTE PRI LA KONGRESO DE LERIDA 

La ĉijara Hispana Esperanto Kongreso okazos de la lŝan ĝis la 22an de Julio, en la kataluna urbo Lĉrida. Ĝi estos la XXXVS en la vico de Naciaj Kofgresoj de Esperanto okazintaj en nia lando kaj la unua en la menciita urbo. a = z Priskribi la amikecan etoson kiu~eksistas dum la kongresoj, estas preskaŭ ne necesa, ĉĉr ni estas certa ke ĉiuj kiuj partoprenis la - 34a. Kongreso okazinta en Valladolid, bone femoras gin. : Pri la Programo mi ne povas paroli, ĉar ĝis nun estas nekonata por mi, ĉar nek en la organo de H.E.F. "Boletin" de Januaro- t"ebrua- To; aperas informon pri tio, kaj nur.la Bulteno de Centro de Esperan to Sabadell, diras ke-dum tiuj tagoj estas antaŭvidita inaŭguro de “ strato kiu estos nomita"Strato Esperanto" kaj du ekskursoj, unu el = ili al la fama kaj pitoreska "Valo de Arán". Mi esperas ke en venonta "Boletin Informativo" ni povos publikigi la provizoran programon, ta- men ni konsilas al vi prepari vian libertempon por ĉeesti la Kongre- son, ĉar ĝi estos neforgesebla tial ke ni kune konas la laborkapable- con de la katañunaj gesamideanoj. : 
Antaŭ ol fini ĉi tiun artikoleton, permesu al Mi diri jon pri Lé- rida, la urbo kie la hispana esperantiŝtaro kolektiĝos kiel pacaj batalantoj por labori, amuziĝi kaj distri dum kvin tagoj kaj montri al la leridanoj ke Esperanto estas vere vivanta lingvo uzata de in- ternacia popolo. = 

: Lérida, kies distanco el Valladolid estas 507 kmj. estas unu el la kvar katalunaj provincoj kaj ĝia surfaco estas 12.028 kmj2. Pri tiu urbo, en la verko"Hispanio, kia beleco vi enhavas" ni povas legi : "Atingi Lerido-n ĉu norde, ĉu sude estas agrabla surprizo tiel por la eksterlanda turisto, dezirante vojagemaj emocioj, kiel por la provinca vizitanto kiu iam deziras viziti la urbon por atin- gi konsciencon pri la signifo de la trankvileco de la vilaĝoj kiuj estas malproksimaj de la máro. = : - „Por la internacia turisto eble la urbo Lerida estos kiel vilaĝo taŭga por ripozi, sed la provinca vizitanto pensos ke li estas en nova Babelo kie la bruado da veturiloj káj la konfuzo da lingvoj kredigos lin esti denove en Sodoma!. 

L. HERNANDEZ. 

“ESPERANTISTAJ INyrORMOJ 
Kiel ni ĉiris en pasinta numero, la XXXV2 Kongreso de i.K.U.B. (In ternacia Katolika Unuiĝo Esperantista) okazos en Roma de la 112 £is la 162 de Aŭgusto. La kongresejo~estos moderfa instituto. Krom la — laboroj de la Kongreso oni profitos por viziti la neelĉerpeblajn be- laĵojn de la Eterna Urbo. 

Por iri~al la menciita Kongreso la hispana esperantistaro povas —— fari ĝin tre facile, kiel? Per la Hispana Turisma Esperanto Sekcio - kiu organizas komunan vojagon al Romo. = =— 

La vojaĝo estos de la 302 Bis la 202 de Aŭgusto, vizitante ankaŭ » krom Romo, la italajnvurbojn florenco kaj Ĝenovo. 

-,se vi deziras partopreni ĝin petu informojn rekte al Kino Inós Gas- tón, P2 Marina Moreno, 35 4% Drcha. ZARAGOZA. 

Erico Al 
La 608 U.K. okazos en Kopenhago de la 262 de Julio ĝis la 28 de Aŭ- gusto.
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